Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 43
határozatszám alatt a Szakorvosi Rendelőintézetet –mint közösségi
intézményt a Velencei Értéktár részének nyilvánította .

A döntés az alábbi javaslat alapján született meg:

I. A javaslattevő adatai
1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Velencei Helytörténeti Egyesület
2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:
Név: Galambos Györgyné
Levelezési cím: 2481 Velence, Panoráma út 54.
Telefonszám: 06 70/629 08 94
E-mail cím: galambosne.marika@gmail.com

II. A nemzeti érték adatai
1. Nemzeti érték megnevezése:

Szakorvosi rendelőintézet
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet
ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

X egészség és életmód
kulturális örökség
turizmus és vendéglátás
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épített
sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Balatoni út 65.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési
magyarság

tájegységi

megyei

külhoni

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Szakorvosi rendelőintézet

A beruházás 962 millió forintos költséggel készült el. Megvalósítását 763 millió forinttal
támogatta az Európai Unió és az állam, felépítéséhez a tulajdonában levő, 50 millió forint
értékű földterülettel és mintegy 200 millió forinttal járult hozzá Velence önkormányzata.
Az 1300 négyzetméter alapterületű intézményben a háziorvosi egészségügyi szolgáltatások
mellett 16 szakrendelő és az infúzióra szoruló betegeket ellátó, tízágyas nappali kórház kapott
helyet. Az épületen belül van gyógyszertár, optikai szaküzlet, gyógyászati segédeszközöket
árusító bolt, s mellette működik a mentőállomás.
A rendelőintézetet a hét Velencei-tó környéki település és Martonvásár összefogásával a
megvalósítására és működtetésre alapított nonprofit kft. üzemelteti.
Az új szakrendelő nemcsak a helyi lakosok egészségügyi ellátását szolgálja, a szolgáltatásokat
a Velencei-tónál nyaralók is igénybe vehetik.
Az igénybe vehető szolgáltatások időpontja és személyei évente megjelenik a helyi lapban.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Várostörténeti jelentőséggel bír az épület. A szolgáltatás megkönnyíti Velence város
egészségügyi ellátását. Sőt a Velencei-tó és a környező falvak ellátását is megoldja.
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7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):

www.velence.hu
www.velenceitonal.hu
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe
http://www.szakrendelovelence.hu/

III. Mellékletek

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja
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Fotó: Galambos Györgyné
Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. december 7.
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